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أملاني يحيي ذكرى انتهاء احلرب 
العاملية األولى بعد 100 عام من 

اندالعها.

الطبيب الكويتي مشل اجلربا 
يحصل على براءة اختراع عن جهاز 

يسهل إجراءات العمليات اجلراحية 
واحلد من وقوع األخطاء.

٭ كفو.. منها لألعلى. ٭ والفأل لنا في الشرق األوسط!
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غير مســتقر مع فرصة لسقوط 
أمطار رعدية مــع فرصة للغبار 
والرياح جنوبية شرقية سرعتها 

من ٢٠ إلى 45 كم/ ساعة.
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من تاريخ ما أهمله التاريخ
د.صالح محمد العجيري

باحث فلكي

نظرية بطليموس 
وثورة كوبرنيكوس

دأبت البشرية منذ نشأتها على تغيير بعض النظريات 
بأخرى أكثر دقة واستقراء، ومن أشهر النظريات التي 

بدلت بغيرها نظرية الكون علم العلوم »الفلك«:
كان املعتقد لــدى األقدمني أن االرض في مركز 
العالم وأن القمر والشــمس وبقية السيارات تدور 
حولها وكذلك النجوم، وأن االرض تدور حول نفسها 
مرة كل يوم، وبهذه احلركــة يتكون الليل والنهار 
ويكون شــهر القمر وسنة الشمس وسنون لسائر 
الكواكب، وهذه النظرية تسمى نظرية بطليموس، وهو 
عالم فلكي يوناني من علماء االسكندرية، عاش في 
القرن الثاني للميالد، وهو مؤلف كتاب »املجسطي« 
أول كتاب في علم الفلك، وقد نقله العرب الى اللغة 
العربية في صدر الدولة العباسية وأخذ العرب نظريته 
هذه كما كانت هذه النظرية سائدة في أوروبا حتى 
مطلع القرن السادس عشر الى ان جاء كوبرنيكوس 
بنظريته اجلديدة التي قلبت علم الفلك رأســا على 

عقب وأثبتت بطالن النظرية القدمية.
قلنا ان نظرية بطليموس بقيت سائدة قرابة اربعة 
عشر قرنا حتى ظهر كوبرنيكوس 1473ـ1543 ونشر رأيه 
اجلديد املسمى بالنظرية اجلديدة أو ثورة كوبرنيكوس، 
وهي ان الشمس مركز املجموعة الشمسية واننا بأرضنا 
مع بقية السيارات األخرى ندور حولها، وهذه النظرية 
انزلــت األرض من عليائها ومركزهــا املمتاز وهيأت 
األذهان وحفزتها للشعور بأن أرضنا التي نعيش عليها 
ضئيلة جدا وانها اقل شــأنا مما تصور القدماء، وكان 
كوبرنيكوس مترددا خائفا وقد قدم هذه النظرية على 
اعتبار انها فرضية، فلم يشتد عليه غضب رجال الدين، 
ثم جــاء بعده غاليليو 1564ـ1642 وكان أكثر جرأة من 
كوبرنيكوس وأشهر منه الكتشــافاته العظيمة، وقد 
امرته محاكم التفتيش بأن يرتد عن أخطائه، فوعد بأنه 
سيقلع عن آراء كوبرنيكوس فقضى بقية عمره معتقال 

ومراقبا فأصيب بالعمى ثم مات.
البقية الثالثاء المقبل ٭

البقاء هلل
يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية 

مرضية فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

ناصر سالم شالش املنزل: 59 عاما - الرجال: خيطان اجلنوبي 
- ق1 - ش148 - م17 - ت: 66222138 - النســاء: الرحاب - 

ق2 - ش102 - م20 - ت: 99772611.
باسمة جمعة عبداهلل الشطي: 54 عاما - الرميثية - ق9 - 

ش93 - م16 - ت: 66712889 - 25612171.
ناصر فهد محمد ناصــر: 71 عاما - الروضة - ق1 - ش15 - 

م17 - ت: 96000052.
طيبة شاكر طه املغربي: 31 عاما - النساء: الصليبخات - 

ق2 - ش103 - ج3 - م5 - ت: 66405323.
ليلى أكبر عوض علي، زوجة عدنان عبدالعزيز عبداللطيف 
احلسن: 70 عاما- الرجال: الصديق - ق6 - ش603 - م366 
- ت: 66336869 - النســاء: الرميثية - ق4 - ش مالك بن 

أنس - ج44 - م5 - حسينية أم الصادق )العصر فقط(.

»سيليبرتي إيدج« تبحر بـ »السجادة السحرية« 
أبحــرت ســفينة  أ.ف.پ: 
»سيليبرتي إيدج« آخر السفن 
املبنية في أحواض »شانتييه 
دو التالنتيك«، حلساب الشركة 
األميركية »رويال كارابيني كروز 
ليمتــد«، األحد من مرفأ ســان 
نازير في غرب فرنســا باجتاه 

الواليات املتحدة.
وتضم هذه السفينة الفخمة 
مجموعة من األجنحة واملطاعم 

الراقية وأحواض اجلاكوزي.
الســفينة  طــول  يبلــغ 
السياحية 3٠6 أمتار وعرضها 
39 متــرا وهــي قــادرة علــى 
اســتيعاب ٢9٠٠ راكب وطاقم 

من ١3٢٠ فردا.
وهــي أصغــر من ســفينة 
»سيمفوني أوف ذي سيز« )363 
مترا بعرض 66( التي ســلمت 
إلى الشركة نفسها في مارس، 
إال أنها تتميز بفخامتها الكبيرة.
واجلديد في هذه الســفينة 

السباحة أو تقدمي الطعام فوق 
امليــاه. يضاف إلــى ذلك أيضا 
الواجهات الزجاجية الكبيرة في 
املقصــورات التي ميكن فتحها 

ما يعرف بـــ »ماجيك كاربت« 
أو »السجادة السحرية« وهي 
منصــة ميكن نقلها لتوســيع 
الفســحة احمليطــة بحــوض 

جزئيــا. وقال لوران كاســتان 
مدير أحواض بناء السفن هذه 
إن كلفة سفينة كهذه تراوح بني 

7٠٠ و٨٠٠ مليون يورو.

)أ.ف.پ( سفينة »سيليبرتي إيدج« لدى مغادرتها مرفأ سان نازير  

ملشاهدة الڤيديو
أوأو ميكن استخدام QR كود أو

برج لندن يحيي مئوية احلرب العاملية باملشاعل

مرض غامض يفتك بأسماك الكارب في العراق

رويترز: من أعلى برج لندن، 
دوى صوت البوق يعزف نفير 
)الست بوست( اجلنائزي فيما 
أضاءت عشرة آالف من املشاعل 
خندق البــرج إحيــاء للذكرى 
املئويــة لنهاية احلرب العاملية 
األولى. العــرض انطلق األحد 
املاضي ويســتمر لثماني ليال 
حتى احلادي عشر من نوفمبر 
حني حتل ذكرى »يوم الهدنة« 
عندما وقعت قوات احللفاء اتفاقا 

لوقف القتال مع أملانيا.
وفي كل يوم حتى هذا املوعد 
بني اخلامســة والتاسعة مساء 
بالتوقيت احمللي، سوف يضاء 
خندق البرج تدريجيا عن طريق 
مشــاعل يضيئهــا متطوعون 
كثيــرون منهــم تربطهم صلة 
قرابة بقتلى سقطوا في احلرب 
العاملية األولــى. ووصف قائد 
برج لندن اجلنــرال نيكوالس 
هوتون احلدث بأنه »عمل تذكاري 
جماعي« ساهمت فيه مؤسسات 

ا.ف.پ: يسود قلق وغضب أصحاب مزارع تربية أسماك الكارب 
فــي نهر الفرات، وخصوصا في محافظــة بابل جنوب بغداد، بعد 
نفوق عشــرات آالف منها خالل األيام املاضية بسبب مرض مازال 
مجهوال حتى اآلن. ويقول حسني احلسيني، صاحب مزرعة لتربية 
األسماك في ناحية سدة الهندية في محافظة بابل وهو يجمع أسماكا 
نافقة من أحد أحواضه، لوكالة فرانس برس، ان »بعضهم يقول إنه 

ڤيروس فيما يتحدث آخرون عن مادة كيميائية«.
ومثل جميع اصحاب املزارع في سدة الهندية، طالب احلسيني 
بأن »جتد احلكومة حال أو حتلل املياه« ملعرفة سبب نفوق األسماك 

التي صارت أشبه بنفايات عائمة تغطي مساحات واسعة.
ومتثل أســماك الــكارب مصدرا غذائيا ومــوردا اقتصاديا مهما 

لشريحة واسعة جدا من العراقيني.
يضيف احلسيني بغضب »قد نقع نحن ايضا ضحية هذا املرض. 
نريد حال من )مسؤولي( البيئة عبر حتليل املياه«. ويأتي ذلك بعد 
تسجيل أصابات بالتســمم خالل الفترة املاضية جراء تلوث مياه 

نهري دجلة والفرات.

بعبارة )احلرب التي تنهي كل 
احلروب( وقتها، في مذابح في 
أنحاء أوروبا خاصة في جنوبي 

مثل القصور امللكية التاريخية 
وبرج لندن. وتســببت احلرب 
العامليــة األولــى، التي اقترنت 

فرنسا وبلجيكا وحصدت أرواح 
١7 مليونا من اجلنود واملدنيني 

بني عامي ١9١4 و١9١٨.

10 آالف مشعل اضاءت خندق برج لندن

اسماك املزارع ايضا نفقت

»أرطغرل« يلتقي عشاقه غداً األربعاء

إســطنبولـ  األناضول: ينهي »أرطغرل« لهفة وشوق 
عشــاقه املنتظرين للموســم اجلديد من مسلسل »قيامة 
أرطغــرل«، مع بــث احللقة األولى للموســم اجلديد، غدا 
األربعاء بعد أشــهر من االنتظار ألحداث جديدة مشــوقة 
مــن الدراما التركية. وتبث قناة TRT١ التركية الرســمية 
غدا احللقة األولى من السلســلة الشــهيرة في موســمها 
اخلامس، بعد طول انتظار، الستكمال عمليات التصوير 
فــي ديكورات جديدة، وبكادر من املمثلني، 95% منهم من 
الوجــوه اجلديدة. وحقق املسلســل جناحا عامليا كبيرا، 

كما حقق جناحا كبيرا في العالم العربي.
ويحفل اجلزء اجلديد بأحداث ومفاجآت عديدة، وفق 
ما نقله اإلعالم التركي، وما بث في اإلعالنات الترويجية 
للمسلسل، من خالل أماكن تصوير جديدة، وشخصيات 
مميزة، مليئة باإلثارة والتشويق، الى جانب مشاهد القتال 

واملعارك بني أرطغرل وخصومه.

رثاء

إن القلب ليبكي.. وإن العني لتدمع.. وإن النفس 
لتحزن ويضيق بها الكون على اتساعه.. لقد وقع 
خبر الوفاة كالصدمة، فمن يصدق أن يفارقنا بهذه 
السرعة الصديق الصدوق.. ذو اخللق الكرمي والسجايا 
احلميدة.. لقد كان أبوثنيان نعم الرفيق.. والسند 
القومي.. ولكن.. إن كان قد فارق دنيانا الفانية فلقد 
انتقل إلى جوار من أحبه وأخلص في حبه وســار 
في دنياه على تعاليمه وقوانينه.. ولســوف يكون 
في آخرته في أعلى املراتب مع أهل الطاعة واملغفرة 

بإذن اهلل تعالى.
رحم اهلل األخ والصديق والركن الركني أبا ثنيان 
وألهم أبناءه وزوجته وكل ذويه الصبر والسلوان..

بقلم: عبداهلل القندي ٭

أمطار اخلير مستمرة
واصلــت أمطار اخلير هطولها على أنحــاء متفرقة من البالد أمس 

مصحوبة مبوجات من البرق والرعد في بعض األحيان.
بــدوره، توقع اخلبير الفلكي عيســى رمضان أن تســتمر »أمطار 
الوســم« على فترات متقطعة بحيث تكــون رعدية أحيانا وذلك لعدة 
أيــام حيث من املمكن أن تســتمر حتى األســبوع املقبل وحتديدا يوم 
األربعاء. وأضاف رمضان أن أكثر األمطار ستكون خالل فترات املساء 

والليل والساعات األولى من الصباح.

انعكاس األضواء على مياه املطر  
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احتمى من األمطار بطريقته

الفقيد الراحل العم فيصل ثنيان الغامن، رحمه اهلل

أمطار أمس كانت رعدية   )هاني الشمري(


